Jednodňové školenie kontrolných technikov STK

Vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z.
a pripravované metodické pokyny upravujúce
vykonávanie technických kontrol vozidiel

Agroinštitút Nitra, 13. novembra 2006

Nový systém predpisov upravujúcich technické
kontroly vozidiel – celkový prehľad
Zákon č. 725/2004 Z. z.
o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nariadenia vlády SR
č. 394/2005 Z. z.
č. 398/2005 Z. z.
....

v znení zákonov č. 109/2005 Z. z.
a č. 310/2005 Z. z.

Vyhláška MDPT SR č. 29/2006 Z. z.,
o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných
nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice
technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly,
pracoviska kontroly originality a pracoviska
montáže plynových zariadení a o vzore a
náležitostiach preukazu kontrolóra povereného
vykonávať štátny odborný dozor

Vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
niektorých ustanoveniach zákona č.
725/2004 Z. z. o podmienkach
prevádzky vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciách
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Dočasný metodický pokyn z 19.1.2006 na
vyznačovanie výsledku technickej kontroly vozidla
Dočasný metodický pokyn z 22.2.2006 na vyznačovanie
chýb zistených pri technickej kontrole na vyrazených
identifikačných číslach vozidiel VIN do tlačiva Protokolu
o technickej kontrole vozidla

č. 583/2006 Z. z.

Vyhláška MDPT SR č. ?/2006 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
technických požiadavkách na
konštrukciu a prestavbu vozidla a
podrobnosti o schvaľovaní vozidla,
systému, komponentu a samostatnej
technickej jednotky

Metodický pokyn č. ?/2006 na ....

Metodický pokyn č. ?/2006 na ....

Metodický pokyn č. ?/2006 na ....

rezortné predpisy MDPT SR (metodiky, metodické pokyny, smernice) zverejňované vo Vestníku MDPT SR (ex Spravodajca)

Vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z. a zmeny metodických pokynov

všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky, nariadenia vlády) zverejňované v Zbierke zákonov
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metodické pokyny upravujúce jednotlivé druhy technickej kontroly
na vykonávanie technických
kontrol pravidelných,
zvláštnych, administratívnych
a opakovaných technických
kontrol

na vyznačovanie výsledku technickej
kontroly vozidla a na evidenciu
podpisových vzorov kontrolných
technikov a vzorových odtlačkov
pečiatok používaných pri technických
kontrolách
upravujúci podmienky
automatizovaného informačného
systému technických kontrol
upravujúci spôsob vykonávania
základného školenia,
zdokonaľovacieho školenia a
doškoľovacieho kurzu kontrolných
technikov
upravujúci spôsob vykonávania
skúšok z odbornej spôsobilosti
kontrolných technikov
a ďalšie ...

ostatné súvisiace
metodické pokyny

na vykonávanie technických
kontrol na vydanie
prepravného povolenia
(CEMT)

na vykonávanie technických
kontrol v súvislosti s
jednotlivým dovozom vozidla,
prestavbou jednotlivého
vozidla a jednotlivou výrobou
vozidla

na vykonávanie technických
kontrol na prepravu
nebezpečných vecí (ADR)
(pripravovaný na rok 2007)

metodické pokyny definujúce kontrolné úkony
ktorým sa stanovuje rozsah
kontrolných úkonov
vykonávaných pri technických
kontrolách vozidiel

na kontrolu nastavenia
stretávacích svetlometov,
diaľkových svetlometov a
svetlometov do hmly vozidiel
kategórií M, N a L pri
technických kontrolách

na kontrolu zdokonaleného emisného
systému vozidiel kategórií M1 a N1 so
zážihovým motorom v staniciach technickej
kontroly počas prechodného obdobia
(Dočasný metodický pokyn - kontrolné
úkony č. 809 a 810)

na vykonávanie kontrol
brzdových sústav vozidiel
kategórií M2, M3, N2, N3, O3
a O4 pri technických
kontrolách

na vykonávanie kontrol
brzdových sústav vozidiel
kategórií M1, N1, L5e a L7e
pri technických kontrolách

na vykonávanie kontrol
brzdových sústav vozidiel
kategórií L1e, L2e, L3e, L4e
a L6e pri technických
kontrolách

metodické pokyny dopĺňajúce kontrolné úkony

Vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z. a zmeny metodických pokynov

Nový systém metodických pokynov MDPT SR
pre technické kontroly vozidiel

a ďalšie ...
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